Pierwszy komunikat

VIII Międzynarodowa Konferencja

Innowacyjne Rozwiązania
Rewitalizacji Terenów
Zdegradowanych
Wiodącą problematyką Konferencji jest rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych stanowi jedno z poważniejszych
wyzwań stojących przed tzw. starymi okręgami przemysłowymi. Jednym z ważniejszych czynników
rozwoju każdego regionu, który przeszedł proces restrukturyzacji przemysłu, jest kompleksowa
rewitalizacja terenów i obiektów postindustrialnych pozostałych po tym procesie.
Tereny i obiekty industrialne wiele lat temu wpisane zostały w krajobraz regionów i miast
przemysłowych. Traktowane jednak jako zasób, mogą zostać przekształcone w kapitał, który może
odegrać istotną rolę w strategii zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie lokalnym,
jak i całego kraju. Zapewnienie ich właściwego funkcjonowania wymaga szeregu nowoczesnych,
innowacyjnych działań środowiskowych, przestrzennych, inwestycyjno-budowlanych i społecznogospodarczych.

ORGANIZATORZY
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP), Lędziny
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Katowice

PATRONAT MEDIALNY

Szczegółowe Informacje na stronie internetowej Konferencji

www.revitare-conf.pl

6–8 października 2014, Ustroń/Katowice

TEMATYKA KONFERENCJI








Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Charakterystyka terenu – rozpoznawanie i monitoring
Innowacyjne technologie oczyszczania terenów
Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych
Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i
ekonomiczne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki
Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych zdegradowanych obszarów miejskich

Szczegółowy zakres tematyczny dostępna jest na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl.
W ramach Konferencji odbędzie się sesja terenowa – objazd terenów przykładowych rewitalizacji: tereny
prezentujące dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – tereny zanieczyszczone – obszary sukcesji
przyrodniczej na terenach zanieczyszczonych – obiekty postindustrialne w tkance miejskiej.
Szczególnie zachęcamy do prezentacji wyników badań, uwzględniających następujące aspekty
rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych: przyrodniczy i środowiskowy,
technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczny i finansowy, społeczny.

UCZESTNICY
Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych naukowców, przedstawicieli władz
regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się
oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firm budowlanych, a także instytucji finansujących.

JĘZYK
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI
Poniedziałek
6 października 2014
Ustroń

Otwarcie Konferencji
Wręczenie nagród Konkursu REVITARE
Referat wprowadzający – Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce w latach 1989-2014, prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof
Gasidło – Politechnika Śląska w Gliwicach
Sesja I
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Sesja II Charakterystyka terenu – rozpoznawanie i monitoring
Sesja III Innowacyjne technologie oczyszczania terenów
Uroczysta kolacja

Wtorek
7 października 2014
Ustroń

Sesja IV Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów
zdegradowanych
Sesja V Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów
– aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
Sesja VI Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia
przypadków i dobre praktyki
Sesja VII Narzędzia wspierające rewitalizację zdegradowanych
obszarów miejskich
Kolacja plenerowa

Środa
8 października 2014
Katowice

Sesja terenowa – Objazd terenów przykładowych rewitalizacji
Zakończenie konferencji
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW
Komitet Naukowy przyjmuje artykuły z obszaru tematycznego konferencji, dotychczas nie publikowane.
Wytyczne i uwagi edytorskie dotyczące streszczenia znajdują się na stronie internetowej www.revitareconf.pl. Streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy przesłać do 2 czerwca 2014
e-mailem do Anny Pilch na adres: a.pilch@ietu.katowice.pl

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I MONOGRAFIA
Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Po Konferencji artykuły zostaną poddane
recenzji przez członków Komitetu Naukowego, a wybrane opublikowane w monografii Innowacyjne
rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych.

WAŻNE TERMINY






2 czerwca – zgłoszenie referatu i przesłanie streszczenia
16 czerwca – przekazanie prelegentom informacji o przyjęciu referatu
18 sierpnia – nadesłanie pełnych tekstów referatów
31 sierpnia – 2 komunikat i wstępny program konferencji
19 września – zakończenie rejestracji

REJESTRACJA
Za pomocą formularza on-line lub na formularzu zgłoszenia uczestnictwa dostępnym do pobrania
(doc lub pdf). Szczegóły na stronie internetowej www.revitare-conf.pl.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie (noclegi w hotelu z 6/7 i 7/8 października), wyżywienie
oraz materiały konferencyjne. Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu z 5/6
października 2014. Osoba wygłaszająca referat korzysta ze zniżki w opłacie konferencyjnej.
 pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) – 1.000,00 PLN + (23% VAT) = 1.230,00 PLN
 pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) z dodatkowym noclegiem z 5/6.10.2014
– 1.100,00 zł + (23% VAT) = 1.353,00 zł
 pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) pokój 1 osobowy – 1.200,00 PLN + (23% VAT)
= 1.476,00 PLN
 pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) pokój 1 osobowy z dodatkowym noclegiem
5/6.10.2014 – 1.300,00 zł + (23% VAT) = 1.599,00 zł
 pobyt uczestnika – 1.300,00 PLN + (23% VAT) = 1.599,00 PLN
 pobyt z dodatkowym noclegiem z 5/6.10.2014 – 1.400,00 zł + (23% VAT) = 1.722,00 zł,
 pobyt uczestnika w pokoju 1 osobowym – 1.500,00 PLN + (23% VAT) = 1.845,00 PLN
 pobyt w pokoju 1 osobowym z dodatkowym noclegiem z 5/6.10.2014 – 1.600,00 zł + (23% VAT) =
1.968,00 zł,
 wygłoszenie i publikacja referatu, materiały konferencyjne, wg uzgodnień z organizatorem (CBiDGP)
Opłatę prosimy wpłacić do 19 września 2014 na konto CBiDGP:
Bank Spółdzielczy Tychy, nr konta: 75 8435 0004 0000 0002 3908 0001

PROMOCJA NA KONFERENCJI
Organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa do współorganizacji Konferencji oraz do prezentacji firm.
 reklama firmy w materiałach konferencyjnych wg przesłanego wzoru – 1.100,00 PLN + (23% VAT)
= 1.353,00 PLN,
 referat promocyjny – reklama firmy (20 minut) – 1.300,00 PLN + (23% VAT) = 1.599,00 PLN,

stoisko reklamowe – 2m2 – 900,00 PLN + (23% VAT) = 1.107,00 PLN (dodatkowa
powierzchnia do negocjacji)
Opłatę prosimy wpłacić do 10 września 2014 na konto CBiDGP:
Bank Spółdzielczy Tychy, nr konta: 75 8435 0004 0000 0002 3908 0001
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REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub e-mailem) najpóźniej na 3 dni przed
rozpoczęciem konferencji. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia
kosztów organizacyjnych w wysokości pełnej opłaty konferencyjnej. Nieobecność na konferencji
nie zwalnia z dokonania opłaty.

SZANSA DLA STUDENTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

W trakcie Konferencji odbędą się prezentacje laureatów III edycji Konkursu REVITARE. REVITARE
to nie tylko szansa na udział w konferencji, ale też nagrody rzeczowe i promocja zwycięzców.
Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat,
maksymalnie 2 lata po obronie doktoratu) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę
rewitalizacji terenów zdegradowanych.
Aby wziąć udział w REVITARE należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy
naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy
dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.
Termin rejestracji online 31 maja 2014. Termin nadsyłania prac konkursowych 16 czerwca 2014.
Zapewniamy

Atrakcyjne nagrody i promocję laureatów

Udział i prezentację nagrodzonych prac na Konferencji

Publikację 5 nagrodzonych prac, po pozytywnej recenzji, w monografii

Rejestracja wstępna oraz szczegóły dotyczące Konkursu - www.revitare-conf.pl/revitare2014

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
6-8 października 2014
Ustroń – Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10
www.hotel-jaskolka.pl
Katowice i okolice – sesja terenowa
Ustroń leży w samym sercu Beskidu Śląskiego na końcu
górskiego odcinka doliny Wisły, pomiędzy Równicą
a Czantorią. Jest znanym ośrodkiem uzdrowiskowym oraz
wypoczynkowym. Urzekający krajobraz, wielokilometrowe
szlaki turystyczne i leczniczy klimat przyciągają co roku
kuracjuszy, wczasowiczów, amatorów sportów górskich
oraz wędkarzy.

6–8 października 2014, Ustroń/Katowice

KOMITET NAUKOWY
Do Komitetu Naukowego zaproszeni zostali:












prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
prof. Jairo Falla – Universite de Lorraine, UIT Thionville-Yutz, Francja
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. Barbara Gworek – Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
prof. dr inż. Piotr Małoszewski – Helmholtz Center Munich, Research Center for Environmental
Health, Niemcy
dr Tomáš Ocelka – Instytut Zdrowia Publicznego, Ostrawa, Republika Czeska
dr Piotr Poborski – WS Atkins Poland, Gliwice
prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk, Zabrze
dr hab. Adam Rostański, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. inż. Jan Skowronek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
dr Paul Syms – Centre for Urban Policy Studies, Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania

KOMITET HONOROWY
Do Komitetu Honorowego zaproszeni zostali:













Dominik Abłamowicz – Muzeum Śląskie, Katowice
Bernard Błaszczyk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Katowice
Kazimierz Grzechnik – TAURON Wydobycie S.A., Jaworzno
Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
Krzysztof Mijalski – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
Gabriela Lenartowicz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice
Roman Łój – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice
Marek Uszko – Kompania Węglowa S.A., Katowice
Jerzy Swatoń – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Piotr Wojtacha – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
Anna Wrześniak – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Katowice
Jarosław Zagórowski – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój

KOMITET ORGANIZACYJNY



Czesław Filipek, CBiDGP
Wanda Jarosz, IETU

BIURO KONFERENCJI



Justyna Salwierak, CBiDGP, tel. 32 324 22 62, e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl
Ewa Cimander-Staszak, IETU, tel. 32 254 60 31, wew. 280, e-mail: staszak@ietu.katowice.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz Konkursu REVITARE
dostępne są na stronie internetowej:

www.revitare-conf.pl
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